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Förord 
Vi vill tacka vår handledare Magnus Ottelid vid Institutionen för socialt arbete på 

Mittuniversitetet i Östersund, för all stöttning, alla goda tankar och idéer som fått oss att 

genomföra denna C-uppsats.  

Vill även tacka alla 14 ungdomar som tålmodigt och frispråkigt delade med sig av sina 

erfarenheter och upplevelser. Utan dem hade denna C-uppsats aldrig gått att genomföra. Även 

ett stort tack till den utvalda skolans rektor och lärare som gjorde det möjligt för oss att 

besöka eleverna och genomföra vår undersökning. 

Undersökningen är genomförd av två författare som båda har deltagit i planeringen och 

genomförandet av fokusgrupperna samt bearbetningen av materialet. Inför genomförandet av 

skrivandet i uppsatsen har rubriker delats upp för att sedan växlas dem emellan. På detta vis 

finns en delaktighet från båda författarna i all text som nämns i uppsatsen.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Sedan Sverige gick med i EU har den traditionella svenska alkoholpolitiken, med sina många 

inslag av restriktioner, successivt förändrats (Alkoholkommittén, 2002). År 2002 var målet 

för den svenska alkoholpolitiken att den totala alkoholkonsumtionen skulle ha minskat i hela 

landet fram till år 2005. Detta mål skulle förhindra att människor skulle bli storkonsumenter. 

Ett av det prioriterade delmålen var att skjuta upp alkoholdebuten hos ungdomarna 

(Barnombudsmannen, 2005). Sedan införselreglerna ändrats strömmar det in alkohol från 

andra EU-länder och tillgängligheten av alkohol är större än någonsin. Den illegala handeln 

bedrivs av både kriminella nätverk och till synes vanliga privatpersoner. Forskning och 

studier har visat att alkoholkonsumtionen i landet har ökat i och med den utveckling som skett 

(Alkoholkommittén, 2002).  

Idag hör vi på tv och läser i tidningarna hur det diskuteras om ungdomars alkoholvanor, att 

alkoholdebuten kryper längre och längre ner i åldrarna. Det sägs vidare att ungdomarna 

dricker mer alkohol än de tidigare gjort och att ungdomarna idag dricker för tidigt och 

påverkas i för stor utsträckning av sina kompisar. Alkoholkommittén (2002) anser att det är 

lätt att en viss osäkerhet inför alkohol och droger uppkommer hos ungdomarna då föräldrarna 

å ena sidan säger att ungdomarna inte får dricka alkohol, men å andra sidan får ungdomarna 

följa med föräldrarna till Systembolaget när alkoholen ska inhandlas inför helgen. 

Ungdomarna hör också i skolan att användandet av narkotika är livsfarligt, men sedan kan de 

läsa i tidningar om hur kändisar använder sig av droger. Självklart blir detta betydelsefullt för 

hur ungdomar kommer att se på alkohol och deras inställning till narkotika. Cohen (1997) 

konstaterar att ungdomarna har tagit över de vuxnas traditioner gällande alkohol. Hon anser 

att trots att vi vet att tillgängligheten spelar en stor roll för konsumtionen så borde det vara av 

intresse att påverka attityderna hos ungdomarna. Hon anser också att om de vuxna kunde 

förhålla sig mer okomplicerat till alkoholen så kanske de kunde överföra en mindre 

konfliktfylld attityd till barnen. Med tanke på att barns attityder till olika företeelser omkring 

dem redan börjar befästas i tre-fyra års ålder, och till stora delar är färdiga redan när de är sju-

åtta år. Hon anser att barnen borde informeras om alkoholen redan på ett tidigare stadium då 

det kan vara för sent när de redan kommit i kontakt med alkoholen. 
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Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysningen (CAN) redovisar att sju av tio 

föräldrar känner till att deras barn dricker alkohol, så barnens intag av alkohol sker inte i smyg 

utan med föräldrarnas vetskap i de flesta fall. Samtidigt som alkoholkonsumtionen hos 

ungdomar har ökat har forskningen även visat att föräldrar idag dricker i större utsträckning 

än vad som tidigare har framkommit (CAN, 2000). En orsak till att ungdomar idag dricker i 

större utsträckning sägs kunna bero på den normalisering av alkohol som skapas i hemmet. 

Om föräldrarna själva handlar langningssprit i ett garage är det svårt att med bibehållen 

trovärdighet prata om lagar och åldersgränser med ungdomarna (Alkoholkommittén, 2002).  

Det sociala arbetet kommer att påverkas av det ökade alkoholintaget hos ungdomar och även 

av det faktum att alkoholdebuten sjunker i åldrarna eftersom att ytterligare arbete kommer att 

krävas rörande LOB (lagen om berusning), snatterier, kriminalitet samt en ökad risk att 

ungdomarna kommer att utsätta sig själva och andra personer för fara och skada. Därför är det 

av stor vikt att riskerna med alkoholen och dess orsaker synliggörs.   

Mot bakgrunden antas det att ungdomars alkoholvanor och attityder till alkoholen har 

förändrats och påverkats av en mängd faktorer. Skadliga konsekvenser av överdrivet 

drickande och berusning gör det viktigt att beskriva och analysera processer och faktorer i 

sammanhanget. En del av detta är att förstå hur ungdomarna själva ser på sin 

alkoholkonsumtion och vilka attityder de har till alkohol.   

1.2 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att belysa och diskutera gymnasieungdomars resonemang och 

tankar om hur alkoholen påverkar deras liv samt i vilka situationer alkoholen blir 

betydelsefull.  

1.3 Frågeställningar 

För att förtydliga syftet med uppsatsen har författarna utgått ifrån följande frågeställningar: 

� Hur ser ungdomarnas attityder till alkohol ut? 

� Vad, anser ungdomarna, att det är som påverkar dem gällande alkohol? 

� Hur ser tillgängligheten för alkohol ut för ungdomarna och hur påverkar den deras      

      alkoholvanor? 
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2. Metod 

2.1 Metodval 
Undersökningen genomfördes med hjälp av fokusgrupper. Valet av fokusgrupper gjordes 

eftersom det var ett bra sätt att fånga upp diskussioner och tankar (Wibeck, 2002). 

Undersökningen är inte inriktad på att studera interaktionen i gruppen utan diskussionernas 

innehåll har varit det centrala.  

2.2 Urval och genomförande  
För att nå fram och finna intressanta informanter till denna undersökning kontaktades en 

gymnasieskola i Mellansverige. Diskussioner i personalgruppen genomfördes via rektorn som 

sedan gav oss klartecken för att komma och rekrytera ungdomar. Ett personligt möte med 

ungdomarna innan genomförandet var ett krav för att ungdomarna skulle få möjligheten att se 

vilka vi var och för att de skulle kunna ställa frågor och få direkta svar från oss. 

Uppfattningen var att ungdomarna lättare skulle ta till sig informationen om författarna 

presenterade den, än vad de hade gjort om lärarna hade presenterat den. Urvalet av ungdomar 

skedde genom ett så kallat bekvämlighetsurval, där de ungdomar som fanns tillgängliga och 

ville delta fick vara med i fokusgrupperna. Ungdomarna som deltog var mellan 16-17 år 

gamla och totalt deltog tre pojkar och elva flickor i fokusgrupperna, två stycken gick på 

omvårdnadsprogrammet och de resterande ungdomarna gick på samhällsprogrammet.  

2.3 Metodproblem  
Vid genomförandet av denna undersökning kom rekryteringen av skolor att bli mer 

problematiskt än vad författarna hade kunnat ana från början. Av de sju gymnasieskolor som 

tillfrågades var det fyra stycken som det inte gick att få kontakt med. En skola svarade att det 

inte fanns någon möjlighet för författarna att komma dit, två skolor uppgav sig vara positiva 

och intresserad att få bli delaktiga i denna undersökning, men på grund av avståndet mellan de 

två skolorna samt mellan författarna så resulterade det i att endast en skola tog emot oss.  

Vad som ytterligare kom att bli problematiskt var rekryteringen av ungdomar till 

fokusgrupperna. Författarna besökte sex klasser, vilket innebar cirka 100 elever. Av dessa sex 

klasser rekryterades 14 ungdomar. Dessa 14 ungdomar ledde till två stycken fokusgrupper. 

Eftersom rekryteringen skedde dagen innan genomförandet av fokusgrupperna hade eleverna 

liten tid på sig att planera inför deltagandet i fokusgrupperna, vilket resulterade i att ett flertal 

ungdomar inte kunde delta i fokusgrupperna då de var inbokade på lektioner. För att hantera 

detta problem infördes ett alternativ på anmälningsblanketten där det var möjligt att anmäla 
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sig till fokusgruppen på förmiddagen eller på eftermiddagen. Resultatet blev att den första 

fokusgruppen som genomfördes bestod av 4 elever och den andra gruppen bestod av 10 

elever. Vi gick in med tanken om att detta skulle påverka hur diskussionerna i grupperna 

fördes. Därför var det tänkt att moderatorn för gruppen med fyra ungdomar skulle kunna 

komma att bli mer delaktig än vad som egentligen är tänkt med fokusgrupper. När 

diskussionerna väl började insåg vi att detta inte skulle behövas då eleverna diskuterade vilt 

och brett och inte behövde någon inflikning av oss för att komma igång igen. Den andra 

gruppen diskuterade också väldigt mycket och moderatorn för den gruppen behövde inte 

heller lägga sig i eller få dem att komma in på rätt spår. Skillnaden mellan grupperna kan ses 

vara att i den grupp med tio elever så var det svårare för de som är lite tystare att komma till 

tals, och det blev lätt att de pratade i munnen på varandra. Detta fick moderatorn ordna upp 

och tala om att det var viktigt för materialinsamlingen att de pratade en och en. 

Något som också kom att bli problematiskt var hur kontakten skulle tas med de ungdomar 

som anmält sitt intresse. För att försäkra oss om att eleverna som anmält sig skulle komma 

dagen efter så fick de fylla i sitt mobilnummer på en blankett (se bilaga 1). Eleverna 

informerades om att de skulle bli kontaktade på eftermiddagen och då få information om 

vilken grupp de skulle delta i och ytterligare påminna dem om tid och plats. Detta gjordes för 

att undvika bortfall vid genomförandet.  

Redan på planeringsstadiet diskuterades problemet att ungdomarna eventuellt inte skulle ge 

tillförlitliga svar i grupperna. Detta skulle bland annat kunna bero på att de är under den 

tillåtna gränsen för att dricka alkohol och därför tonar ner svaren om hur mycket de dricker, 

eller också överdriver svaren för att anses vara ”tuff” inför de andra i fokusgrupperna. Detta 

gick inte att undvika men i början av fokusgrupperna väcktes det frågor om tillit och ärlighet 

inför diskussionen, med förhoppningen att detta skulle väcka tankar hos ungdomarna om 

betydelsen av deras svar. Det betonades även att intervjuerna inte gick ut på att kartlägga 

deltagarnas alkoholvanor, utan att få veta vad de tyckte och tänkte om alkohol.    

2.4 Fokusgruppen  
Författarna hade en relativt passiv roll under genomförandet av fokusgrupperna. Den ena var 

en så kallad moderator som ledde ungdomarna in på ämnet och såg till att de höll sig inom 

ramen för området och inte svävade ut i vidare diskussioner. För att få igång diskussionen 

mellan ungdomarna inledde moderatorn med att fråga dem vad det första de kom att tänka på 

var när de hörde ordet alkohol. Denna fråga ställdes inledningsvis till båda grupperna för att 
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därifrån kunna urskilja vad som var gemensamt eller vad som skilde ungdomarnas tankar åt. 

Tanken var att moderatorn även skulle komma upp med nya diskussionsfrågor eller 

diskussionsämnen då samtalen dog ut, men detta behövdes aldrig då ungdomarna diskuterade 

ämnet vitt och brett och själva tog upp de ämnen som författarna hade satt som stolpar. Nya 

saker togs också upp till diskussion, och moderatorn ställde då motfrågor för att lyfta fram 

dessa till diskussion som exempelvis, hur tänkte du när du sa så där, vad tror du det beror på 

att du känner så osv. Frågor kunde även ställas till ungdomarna då någonting var oklart eller 

att moderatorn ville föra fram något till en diskussion. Den andra författaren hade den mer 

passiva rollen i fokusgruppen, detta bestod av att endast sitta med och lyssna och anteckna 

som stöd till transkriberingen. Författaren som hade den passiva rollen i fokusgruppen kunde i 

slutet av fokusgruppen föra in tankar som uppkommit under diskussionen eller om något var 

oklart, som moderatorn inte tänkt på. Detta då det kan vara lättare som åhörare att fånga upp 

saker än när man sitter mitt i diskussionen. Författarna bytte roller i de olika fokusgrupperna 

för att få prova på dem båda. 

Som nämnts ovan ställdes motfrågor till ungdomarna för att få klarhet i olika saker eller när 

något nytt kom upp som ville föras till en diskussion. Därigenom har olika uppfattningar, 

ungdomarna emellan, stimulerats och lyfts fram och förts till en diskussion. På detta vis har 

heller inte tidigare forskning endast varit det som genomsyrat fokusgruppernas 

diskussionsämnen.  

2.5 Analysmetod 
Avsikten med denna studie var att undersöka några gymnasieungdomars tankar och 

funderingar om alkohol. För att uppnå detta användes olika teman vid genomförandet för att 

rama in de olika områden som fanns i åtanke att de skulle beröras. Dessa teman formulerades 

utifrån kunskapen från tidigare forskning som studerats. Temana var: attityder till alkohol, 

påverkansfaktorer, gruppen, föräldrar och tillgänglighet. Under vardera temat sattes sedan 

olika stolpar upp med diskussionsfrågor som ställdes till ungdomarna (se bilaga 2). De olika 

temana valdes ut före fokusgrupperna genomfördes och före transkriberingen av det material 

som uppkom. Vid transkriberingen var båda författarna närvarande och tillsammans 

analyserades det som spelats in på band för att sedan tillsammans skriva ut det funna resultatet 

på dator. Vid genomlyssningen av materialet var fokus både på det som förenade ungdomarna 

med vad tidigare forskning presenterat samt till det som kunde ses som avvikande utifrån den 

forskning som författarna satt sig in i före genomförandet av fokusgrupperna. Författarna gick 

sedan återigen igenom den nedskrivna bandinspelningen för att placera det funna resultatet till 
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det tillhörande tema. Efter att materialet skrivits ner och hamnat under de tillhörande teman så 

ändrades dessa teman om till andra rubriker, då materialet fick tala för sig. De nya teman som 

uppkom har sedan bidragit till de rubriker som använts i uppsatsens fjärde kapitel.  

2.6 Etiska överväganden 
Wibeck (2002) tar upp några etiska riktlinjer som har genomsyrat undersökningen. Dessa 

riktlinjer är konfidentialitet och informerat samtycke. Inom det informerade samtycket kan en 

överenskommelse om att inte sprida information vidare vara viktigt för att försäkra deltagarna 

om att informationen inte ges ut till någon utomstående. Inför genomförandet av 

fokusgrupperna har deltagarna blivit informerade om att det som sägs inom fokusgrupperna 

ska stanna där. De informerades även om att det som spelades in på banden inte skulle kunna 

komma vidare till någon annan än författarna själva samt att banden skulle förstöras efter 

transkriberingen för att minimera risken att innehållet skulle hamna i fel händer. Det finns 

dock ingen garanti för att medlemmarna i gruppen tar hänsyn till att låta informationen stanna 

inom gruppen, utan kan sprida den vidare. Som författare kan det endast garanteras att det 

aldrig kommer att delges någon annan de fakta som rör deltagarnas uttalande eller identiteter i 

gruppen.  

För att uppnå de etiska aspekterna vid en studie, såsom krav på samtycke och konfidentialitet 

har samtliga informanter i denna undersökning fått information om syfte och bakgrund med 

studien. Ungdomarna fick redan vid första kontakt information om de kommande 

fokusgrupperna genom en blankett där också information om möjligheten att dra sig ur och 

avbryta fokusgrupperna fanns. Dessutom togs även kravet på att informationen som tas upp 

inom fokusgrupperna ska stanna där. Ett annat etiskt övervägande som har uppkommit är den 

oro som ungdomarna i undersökningen kan komma att känna inför det som sägs i gruppen. 

Eftersom några av ungdomarna inte kände varandra så väl kunde en ärlighet och öppenhet 

kring ämnet kännas jobbig, framför allt i de situationer där ungdomarna eventuellt inte testat 

alkohol, eller kan anses ha en väldigt hög konsumtion i jämförelse till de andra deltagarna.  

De aktuella ungdomarna var 16-17 år gamla, och därmed har de inte åldern inne för att 

konsumera alkohol lagligt. Detta fanns i åtanke i valet av metod. Då fokusgruppen valdes ut 

som metod ansågs inte detta vara ett lika stort problem som individuella intervjuer eftersom 

den utgår från att deltagarna själva ska diskutera kring ämnet. Därmed undveks också en 

moralisering kring ämnet alkohol som lätt kan uppstå när ungdomar under laglig ålder pratar 

om alkohol och om sina alkoholvanor. 
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2.7 Datakvalitet 
Då ämnet som diskuterades kan anses vara känsligt fann vi det positivt att ungdomarna i de 

olika fokusgrupperna gick på samma skola och att ungdomarna kände igen varandra. Det 

faktum att intervjuerna ägde rum på elevernas skola tros har bidragit till en ökad känsla av 

bekvämlighet för situationen för ungdomarnas del. Detta eftersom det är en miljö som 

eleverna känner igen till skillnad från om fokusgrupperna genomförts på ett för dem 

främmande ställe. Wibeck (2002) nämner detta och anser att en positiv stämning i gruppen 

och en öppenhet i gruppen kommer att påverka validiteten av undersökningen på ett positivt 

sätt. Upplevelsen är att det i fokusgrupperna rådde en öppenhet, lyhördhet och en känsla av 

gemenskap. Vid användandet av fokusgrupper nämns det att det finns en risk att deltagarna 

ska utelämna viss information, inte våga stå för sina åsikter eller att överdriva sina svar 

(Ibid.). Tanken är att detta eventuellt skulle kunna ha förekommit i de genomförda 

fokusgrupperna utan författarnas vetskap, men uppfattningen är att de övergripande 

diskussionerna som ungdomarna delgav författarna i fokusgrupperna fördes med en acceptans 

gentemot deltagarna och med en insikt och en uppriktighet inför svaren.  

Validitet står för att studien mäter det som man avser att mäta. Kvale (1997) menar att det 

funna resultatet skall spegla det forskaren varit intresserad av att mäta. För att i 

undersökningen undvika en så kallad intervjuareffekt, där intervjuaren ställer ledande frågor 

till informanterna, har denna undersökning utgått ifrån öppna frågor där ungdomarnas egen 

diskussion varit det centrala. Att intervjuerna genomfördes på informanternas skola och att 

ungdomarna kände igen varandra bidrog antagligen till att en positiv stämningen i 

fokusgrupperna införlivades och detta har enligt Wibeck (2002) en positiv påverkan på 

validiteten. Vilket också har påverkat resultatet av undersökningen som författarna anser 

återspeglar syftet med undersökningen. Reliabilitet står för tillförlitligheten av en 

undersökning. När den kvalitativa metoden används blir reliabiliteten huruvida de 

intervjuerna man genomfört har varit seriösa och om de har varit relevanta utifrån syftet 

(Kvale, 1997). Reliabiliteten förstärks i och med att båda författarna varit delaktiga inför 

planering, genomförandet av fokusgrupperna och transkriberingen av materialet. Författarna 

har studerat tidigare forskning och utifrån denna har stolpar utformats till fokusgrupperna. 

Därmed har problem som kan störa tillförlitligheten av resultatet undvikits, som exempelvis 

att ungdomarna i fokusgrupperna skulle gå ifrån ämnet, att eventuell tystnad eller avsaknad av 

diskussion skulle ha uppkommit.  
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3. Ungdomars alkoholvanor - en kunskapsram 

I detta kapitel redovisas några för uppsatsen relevanta aspekter på området. Undersökningar 

har gjorts inom psykologi, sociologi och medicin. Det finns en mängd olika forskningsresultat 

att belysa och sätta sig in i. Nedan presenteras både internationell och nationell forskning och 

litteratur som finns på området för att få en övergripande bild av kunskapsläget.  

3.1 Ungdomstiden en brytningstid mellan barn och vuxen 
Lalander och Johansson (2002) skriver i sin bok Ungdomsgrupper i teori och praktik att 

ungdomstiden är den period av livet där identitetsutvecklingen och utvecklandet av jaget står i 

fokus. Detta benämns även som en period i den unges liv som kännetecknas av spridande 

sexualitet, spänningssökande, olika konsumtionsmönster och ett utforskande av det andra 

könet. Ungdomstiden är den period som är en övergångsfas mellan barndomen till att bli en 

vuxen individ. Under denna period kommer den unga att successivt vända sig från familjen 

och börja sökandet efter andra personer som för dem blir betydelsefulla. Kristiansen (2000) 

nämner i sin bok Fri från narkotika att identitetsutvecklingen hos ungdomarna är en ständigt 

pågående process och att identiteten formas i mötet med människor. Individens relationer 

kommer att ha avgörande betydelse och kommer att påverka vilket liv som individen sedan 

kommer att välja att leva. Den unges relation till sina föräldrar och närstående kommer också 

vara otroligt viktig för dennes identitetsutvecklande och för att individen sedan ska kunna 

socialiseras in i samhället. För att den unge ska finna sin identitet så nämns det också att de 

även kommer att använda föräldrarna och de närstående som identifikationsobjekt. Rågsjö 

(1989) har intervjuat svenska ungdomar angående deras dryckesvanor och funnit att de ofta 

kan föras samman med ungdomarnas identitetsutveckling och inte huruvida de jämnåriga 

kamraterna dricker eller inte. Eftersom ungdomarnas identitetsutveckling är central under 

tonårstiden menar hon att deras dryckesmönster kan sammanföras med deras sökande efter 

deras riktiga jag.   

3.2 Tillgängligheten  

Samhället 
I och med att samhället förändras så kommer också ungdomars tillgång till alkoholhaltiga 

drycker att förändras. Vartannat år har stora drogundersökningar genomförts i Sverige där 

alkohol- och narkotikautvecklingen studerats. Dessa genomfördes av Folkhälsoinstitutet, 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysningen och i samverkan med 

Systembolaget. Dessa rapporter fokuserar bland annat på ungdomar mellan 16 och 24 år. I en 
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av CAN:s undersökningar som genomfördes 1998 kunde man se att det mellan 1996 och 1998 

hade skett en förändring av ungdomarnas sätt att få tag på alkohol, där inköp av langningssprit 

hade ökat drastiskt i hela landet (CAN, 1996 & 1998). Heldemarks (2005) studie visar 

liknande resultat. I och med att införselreglerna till Sverige har förändrats och alkoholen 

strömmar in i landet så ökar alkoholkonsumtionen och både unga och gamla köper 

langningssprit i stället för att handla alkohol på Systembolaget. Han har i sin studie också 

undersökt skillnader i tillgängligheten geografiskt och menar att Malmö idag har Sveriges 

största marknad när det gäller den illegala alkoholen. Han menar vidare att malmöborna 

dricker tre gånger så mycket illegal alkohol som stockholmarna och det sägs att varenda elev i 

skolan kan skaffa alkohol inom en timme. I Skåne dricker tonåringar nu dubbelt så mycket 

alkohol som i Norrland.  

Lööf-Johansson (1997) diskuterar även förändringarna av tillgängligheten av alkoholen 

utifrån det svenska samhällsperspektivet. Hon har träffat ungdomar som går på högstadiet 

som uppger att tillgängligheten av alkoholen är stor och att de inte har några problem med att 

få tag på den. Ungdomarna säger att om de bestämt sig för att skaffa alkohol så tar det inte 

särskilt lång tid förrän den är på väg till dem. I forskning och undersökningar om 

tillgängligheten av alkoholen tycks det kunna ses en likhet mellan tillgängligheten idag och 

för 40 år sedan. Den svenska undersökningen som Alkoholkommittén genomförde 2002 visar 

att alkoholkonsumtionen i Sverige idag bland niondeklassare är i nivå med hur den var under 

1970-talet. Då var alkoholkonsumtionen så pass hög på grund av att mellanölen kunde 

inhandlas i vanliga affärer. Idag sägs det att langningsspriten har tagit över den tillgänglighet 

som då fanns på mellanölen. Det uppges också att det är i takt med att införsel av alkoholen i 

EU-länderna har ökat och blivit lättare, som en ökning av tillgängligheten har uppstått hos 

ungdomar (Alkoholkommittén, 2002).     

Familjen 
Flera undersökningar har visat att ungdomars förmåga att införskaffa alkohol och deras 

inställning till den kommer att påverkas av hur lättillgänglig alkoholen är i hemmen. En 

amerikansk studie som genomfördes av Komro m.fl. (2007) tar upp diskussionen om 

tillgängligheten av alkohol i hemmet och hur detta påverkar ungdomarnas förhållande till 

alkohol. Deras resultat visar att ungdomar tar efter föräldrarnas beteende och alkoholvanor. 

Ungdomar dricker inte alkohol på grund av socialt umgänge, utan de dricker alkohol för att 

det är en del av deras vardag. Forskarna kommer även fram till att det är riskabelt att föräldrar 

tillåter deras barn att dricka alkohol under tidig ungdom. I en annan amerikansk studie av 
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Tildesley och Andrew (2008) fann man liknande resultat. Resultatet av undersökningen 

visade att tillgängligheten av alkoholen i hemmet skulle komma att påverka ungdomarnas 

nyfikenhet inför att testa alkoholen och dessutom öka risken för att ungdomarna skulle få tag i 

alkohol hemma. Ytterligare en forskare, Hoffman (1993), finner i sin undersökning att 

föräldrar som inte själva använder sig av alkohol har högre chans att få sina barn att avstå från 

att dricka alkohol än de föräldrar som dricker alkohol. Det redovisas också att de ungdomar 

som har alkoholhaltiga drycker runt omkring sig i hemmen kommer att löpa en större risk för 

att i tidigare ålder testa alkohol, samt att graden av berusning blir större än hos de barn som 

inte har alkohol tillgängligt i hemmet.  

3.3 Föräldrarnas påverkan 
Komros amerikanska studie visar att både yngre och äldre ungdomar dricker betydligt mindre 

alkohol när de har fått det av sina föräldrar än vad de gör när de fått tag på det från annat håll. 

Dessutom uppges av undersökningen att studenter skulle dricka mindre alkohol när de är 

hemma, i jämförelse med när de dricker alkohol med vänner på fester och liknande (Komro 

m.fl., 2007). Rågsjös (1989) undersökning visar helt andra resultat. Hennes undersökning har 

kommit fram till att barn i Sverige som blir bjudna på alkohol i hemmet har en högre 

alkoholkonsumtion i jämförelse med de barn som inte blir bjudna hemma. Hon menar vidare 

att det barnen lär sig i hemmet är att man ska dricka alkohol, men inte hur mycket. Komros 

(2007) studie visar också att föräldrar kan påverka sina barns alkoholvanor, oavsett om det är 

genom att ge sina barn alkohol eller genom att bara ha det tillgängligt i hemmet. Ungdomarna 

som deltog i den studien och som fick alkohol från sina föräldrar var två till tre gånger mer 

kapabla att dricka och ha intentioner att dricka alkohol per år, i jämförelse med de barn som 

inte fick alkohol hemma. 

3.4  Hur grupptrycket kan påverka ungdomars användande av 
alkohol 
För att göra forskningen begriplig krävs en definition av begreppet grupptryck. Grupptryck 

definieras av Nationalencyklopedin (NE, 2009) som en påverkan från den gruppen som 

individen tillhör. Vidare nämner Lalander och Johansson (2007) att grupptryck handlar om 

när en samling människor möts på grund av den närhet och bekräftelse som gruppen ger 

medlemmarna. Vidare menas att denna samling människor oundvikligen kommer att påverka 

varandra på olika sätt och det benämns som grupptryck. Författarna nämner även att 

individerna i umgängeskretsen kommer att skapa en kultur som också kommer att reglera 

samspelet mellan individerna och som kommer att påverka graden av grupptrycket.  
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Bot m.fl. (2007) har i sin undersökning som genomfördes i Nederländerna studerat hur 

ungdomars alkoholdrickande påverkas av deras jämnåriga kamrater. De menade att de kunde 

se att trycket från de jämnåriga kompisarna ökade drastiskt med åldern, som en effekt av att 

individernas individuella valmöjligheter minskade i och med att alkoholen blev allt vanligare i 

gruppen. Undersökningen tycktes även visa att ungdomars konsumtion av alkohol var starkt 

sammankopplad med vilka vänner ungdomarna umgicks med, vilken relation de jämnåriga 

kompisarna hade till alkohol och vilka erfarenheter de själva hade av alkohol. 

Alkoholkommittén (2002) menar att alkoholen fyller en funktion i ungdomsgrupperna genom 

att den bidrar till en känsla av samhörighet. 

Marklund (1989) redovisar också betydelsen av kamratgruppen. Hon har besökt ungdomar 

och intervjuat dem. Ungdomarna uppgav att de gärna skulle låta bli att dricka om de bara hade 

tillräckligt starka och gångbara skäl till det i kamratgruppen, exempelvis att föräldrarna inte 

tillåter det. En annan svensk undersökning gjord av Liljan och Larsson (2003) fann liknande 

resultat, där det fanns ett tydligt samband mellan vad ungdomarna drack och vilka 

ungdomarna umgicks med. Att grupptrycket kunde ses som en del av förklaringen till 

ungdomars tidiga alkoholdebut och deras mängd av alkoholintag styrktes av undersökningen. 

Vidare skriver författarna att huruvida grupptrycket kommer att påverka individen och dess 

intag av alkohol även är beroende på situationen och vilket sammanhang den unga befinner 

sig i. Det konstateras däremot också att grupptrycket och de normer som formas mellan 

individerna i umgängeskretsen kommer att påverka den ungas tidiga och framtida 

alkoholkonsumtion.  
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4. Resultat och analys 
Två fokusgrupper genomfördes med totalt 14 ungdomar. Ungdomarna går på en 

gymnasieskola i Falun i Dalarna och de är mellan 16 och 17 år gamla. I kapitlet kommer det 

att förekomma utskrift av citat från deltagarna i fokusgrupperna där anonymitet kommer att 

råda och personen eller personerna kommer inte att nämnas vid namn. Beteckningen 

”samtliga” kommer att användas. Med detta uttryck menas de tillfällen då samtliga ungdomar 

inte haft någon invändning till det som diskuterats. När mer än hälften av alla ungdomar har 

uttryckt samma åsikt och där minst en har varit skiljaktig kommer användandet av ”de flesta” 

eller ”många av” användas i texten. När mindre än hälften av ungdomarna har uttryckt att de 

är eniga och delar åsikter kommer ord som ”några av” och ”flera av” att användas. För att 

beskriva en kortare tystnad som uppstått i fokusgrupperna används tre punkter.  

4.1 Ungdomarnas tankar om: alkohol  
Ungdomarna i den här undersökningen fick svara på vad det första var som de tänkte på när 

de hörde ordet alkohol. ”Alkoholen gör att man släpper lite på sig själv, man kan bjuda till 

mer.” Man dricker alkohol och super sig full på midsommarafton.”  Det var blandade svar 

och de flesta handlade om fest, midsommar och liknande. En av ungdomarna bröt mönstret 

genom att berätta att hon tänkte på alkoholism, hon beskrev det på följande vis, ”jag tänker 

på alkoholist, de flesta som jag har träffat som dricker alkohol är alkoholister.” Flickans 

erfarenheter av alkoholen beskrivs och förknippas med alkoholism och detta på grund av att 

hennes vänner har druckit väldigt mycket alkohol. De andra ungdomarna som var med i 

samma grupp blev lite förbryllade över detta och frågade, ”även ungdomarna också, är det 

alkoholister menar du”. Flickan svarade, ”ja, det är många av mina kompisar som dricker 

mycket alkohol, så jag ser dem nästan som alkoholister.” Tjejen som sagt detta höll fast vid 

att hennes kompisar, enligt henne, kan ses som alkoholister. Nationalencyklopedin (NE, 2009) 

definierar begreppet alkoholism med en sammanfattande benämning på alkoholberoende och 

alkoholskada. De skriver dessutom att det finns individuella skillnader i känsligheten för 

alkohol. En del personer klarar hög konsumtion utan att synliga alkoholskador eller att ett 

beroende utvecklas. Troligen är också skademönstret individuellt.  

Av definitionen ovan kan ses att känsligheten varierar hos människor. Detta medför att en del 

personer klarar av mer alkohol än andra. Det tjejen i undersökningen tycker är att dricka 

mycket, kan för andra ses som en normal alkoholkonsumtion. Så länge det inte skapar 

problem för individen och personer i dennes närvaro så behöver det inte vara en överdriven 

alkoholkonsumtion. 
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Tankar om: kön och alkoholsorter 
Båda fokusgrupperna kom sedan in på och berörde huruvida de ansåg att en viss alkoholhaltig 

dryck var sammankopplat med ett visst kön. Avseende skillnaderna mellan könen så 

presenterar en undersökning som CAN (2000) gjort att fler pojkar än flickor är konsumenter 

av folk- och starköl, medan flickor anses vara vinkonsumenter (Hvitfeldt & Nyström, 2008). 

Ungdomarna som deltog i den här undersökningen var eniga med CAN:s undersökning. 

”Killar ska dricka öl och tjejer vin verkar det som. Pappa dricker öl och mamma vin, sen kan 

detta brytas ibland, men generellt är det så. Farsan sitter med ölen.” Ungdomarna i den ena 

gruppen menade vidare, ”det är precis samma sak som att tjejer ska ha rosa och killar blått 

precis så är det med ölen och vinet, att killar dricker öl och tjejer vin, det bara är så”. Av 

ungdomarna att döma så kan det förstås att de lär sig mycket av sina föräldrar och tar efter 

deras beteende precis lika viktigt som det normer som samhället levererar påverkar 

ungdomarna. De ser sin pappa sitta med en öl i handen och mamman med ett vinglas. Redan 

där skapas stereotyper för vad som anses vara kvinnligt respektive manligt inom 

alkoholutbudet, och som kan komma att påverka ungdomarna i deras val av alkoholhaltiga 

drycker.   

Tankar om: klass 

I en av fokusgrupperna kom diskussionen upp om hur alkoholdrickande bland ungdomar 

kunde höra ihop med klass. En av ungdomarna i den ena gruppen menade att han hade 

erfarenhet av detta från mellanstadiet, och kunde se en tydlig skillnad mellan klasser och 

alkoholdrickande. Han menade att de som känner en trygghet med sina föräldrar inte dricker 

lika mycket som de med en mindre känsla av trygghet till sina föräldrar. Han menar att det 

kan handla om ett dåligt bostadsområde eller att leva med föräldrar som är skilda. CAN 

(2008) menar att den totala alkoholkonsumtionen och storkonsumtionen tidigare var vanligare 

i de samhällsklasser som hade det bättre ställt ekonomiskt, men att detta nu har utjämnats. 

Däremot visar CAN att de som dricker i större utsträckningar kommer från den lägre 

samhällsklassen. Att alkoholkonsumtionen varierar mellan samhällsklasserna är ingenting 

som det pratas om, eftersom att vi gärna vill tro att vi lever i ett klasslöst samhälle. 

Ungdomarnas uppfattning om att det existerar skillnader mellan klass och människors 

dryckesmönster visar att klassamhället fortfarande är av betydelse även för 

alkoholkonsumtionen.  
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Tankar om: preventionen 
De ungdomar i de genomförda fokusgrupperna som inte hade brukat alkohol menade att de 

hade hittat andra betydelsefulla saker för dem att göra i stället för att en fredagskväll dricka 

sig berusade. ”Alkoholen har liksom bara inte funnits i min vardag.” Jag har alltid gjort 

andra saker istället, har haft flera olika fritidsintressen som har gjort att jag haft fullt upp på 

helgerna och då inte kunnat dricka alkohol.” Ungdomarna förmedlade även sina erfarenheter 

av att aldrig ha druckit alkohol som en merit och som någonting de var stolta över. ”Jag är 

stolt över att jag aldrig druckit alkohol och det säger andra med, känns bra att kunna göra 

det eftersom det egentligen är farligt”. En studie som gjordes av Liljan och Larsson (2003) 

fann att svenska ungdomar som inte testat alkohol ofta förknippades med att de hade en större 

mängd fritidsintressen som gjorde att de avstod från alkoholdrickande på helgerna. Eventuellt 

skulle detta kunna vara en förklaring till de ungdomar som inte testat alkohol. Att de i större 

utsträckning än de ungdomar som testat alkohol funnit andra betydelsefulla aktiviteter som 

gör att de väljer bort alkoholdrickande på helgerna. Samtidigt kan det ses att de ungdomar 

som inte testat alkohol förknippar detta med en känsla av stolthet som de ungdomar som testat 

alkohol inte förmedlar. 

4.2 Ungdomars tankar om: Hur man blir av alkohol 
Ungdomarna diskuterade en del om hur de blir av alkohol. De var eniga om att det var ett 

speciellt rus som uppnåddes och att de hamnade lite som i upprymdhet. ”Det blir någonting 

speciellt som händer. Det är som att åka bort och få ett miljöombyte, fast ändå inte.” Några 

menade också att deras rätta jag kommer fram i påverkat tillstånd och att de vågar mer. Liljan 

och Larsson (2003) intervjuade ungdomar som beskrev att berusningen hängde samman med 

avkoppling och att de fick bryta vardagsrutinerna och vågade ta direkta kontakter. 

Undersökningen visar hur ungdomars festande på helgerna används som en markering 

gentemot vardagslivet och som ett sätt att koppla av från den stress som vardagen 

tillhandahåller. 

Fokusgrupperna visar även att helgfestande med alkoholhaltiga drycker är starkt 

sammankopplat med erotiska känslor och sexualitet. En av deltagarna uttrycker det på detta 

vis: ”Man blir nära varandra, ja nästan slemmigt.” När man är full så blir man också mycket 

mer för att kramas och det är många som träffar killar och tjejer när det är fulla”.  

Ungdomarna som deltog i undersökningen som Barnombudsmannen genomförde 2005 

uppgav att när de dricker så släpper hämningarna, de har roligt och de tycker att det är gott. 

Ungdomarna som deltog i denna undersökning beskrev inte att deras uppfattning av alkoholen 
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var god. ”Man har lärt sig att tycka om den.” Vidare berättar en av ungdomarna, ”ja det är 

verkligen inte gott men om man vill ha kul så dricker man det i alla fall, bara för att man vet 

att man kommer att få kul”. I jämförelse med den undersökning som genomfördes för fyra år 

sedan så kan slutsatsen dras att ungdomarna fortfarande dricker alkohol av samma 

anledningar: för att släppa på hämningarna och för att det är roligt. Men resultatet av denna 

undersökning visar att ungdomarna inte dricker av den anledningen att det är gott utan att det 

är något som de fått lära sig att dricka. I stället är det andra faktorer som påverkar dem, som 

exempelvis nyfikenheten på ruset och att alkoholen ses som ett sätt att komma ifrån vardagen.  

”Det behöver inte vara en dålig grej” 

Precis som ett flertal undersökningar har visat så tillskriver ungdomar alkoholen en mängd 

olika positiva effekter. Ungdomarna i den här undersökningen uppfattade att alkoholen bidrar 

till att de vågar mer och till att en gemenskap bildas på festerna. En av ungdomarna beskrev 

det på följande vis. ”Det positiva med alkoholen kan jag tänka mig är att man släpper loss 

och blir flummigare och får roligare på ett annat vis.” Både svenska och norska studier har 

visat att ungdomar anser att det är roligare att gå på fest om de druckit sig berusade av 

alkohol, vilket även ett flertal av ungdomarna i denna undersökning uppgav. Svårigheterna 

blir däremot att avgöra om det är alkoholen som avgör gemenskapen eller själva situationen 

och interaktionen med kompisar som bidrar till en känsla av gemenskap. Som Lalander och 

Johansson (2002) påpekar är vänskapsritualer nödvändiga i ungdomsåren, men också att 

upprätthålla de sociala reaktionerna för identitetsskapandet. De påpekar också att den ungas 

sökande efter identitet skapar en osäkerhet och gör att deras vänskapsrelationer blir centrala. 

Detta skulle kunna innebära att ungdomarnas, i denna undersökning, upplevda positiva 

effekter av alkoholen kan tolkas och ses som en ritual hos ungdomarna och som en del av 

deras utveckling.  

Ungdomarna i de olika grupperna var inte fullt överens om huruvida alkoholen som användes 

var positivt eller negativt. ”Jag tycker att alkoholen är bra ibland eftersom det gör att man får 

kul och att man träffar massor av folk.” Medan en av ungdomarna menade, ” det är inte bra 

med alkohol eftersom den dels är farlig och så gör den så att många mår dåligt”. De flesta 

hade uppfattningen att de hade tagit ett eget initiativ till att dricka alkohol och att de hade inte 

druckit alkohol på grund av sin egna osäkerhet. ”Jag dricker alkohol för att jag vill det och 

inte för att någon annan gör det”. Svaren ovan visar att ungdomarnas förväntningar på de 

positiva effekterna av alkoholen tycks vara viktigare som motivationsfaktorer för deras 
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alkoholbruk, än förväntningen att alkoholen ska reducera ångest och rädsla hos ungdomarna. 

Detta skulle kunna betyda att ungdomars självkänsla utvecklas och att kunskapen om 

individens rättighet att själv ta initiativ till egna handlingar har utvecklats. Kanske skulle detta 

kunna vara en effekt av det samhälle vi idag lever i, där självkänsla och självförtroende är 

omtalat i allt från böcker till individuella kurser som erbjuds. Det skulle även kunna vara så 

att det idag är mer accepterat att vara avvikare, kanske till och med att det inom 

ungdomskultur anses som något unikt och ”coolt”.  

4.3 Tillgänglighetens betydelse för debut och för hög 
alkoholkonsumtion  
Alla ungdomar i de genomförda grupperna var överens om att det var väldigt lätt att få tag i 

alkohol. Ungdomarna framförde att det enda som egentligen begränsade dem från att köpa 

alkohol var deras strama ekonomi. Ungdomarna i den ena gruppen sa att antingen hade de 

äldre kompisar som kan köpa ut från systemet eller så har de syskon som kan köpa ut åt dem. 

De olika grupperna beskrev det på följande vis: ”Det är ju väldigt enkelt, ja alltså jätte enkelt. 

En del har äldre syskon, en del föräldrar köper och ibland känner man folk som smugglar, 

men alltså oavsett så finns det ju…” Alkoholkommittén (2002) presenterar liknande resultat 

där det redovisas att det vanligaste sättet som ungdomar får tag i alkohol sker just genom 

äldre kompisar eller genom deras syskon. Samtidigt presenteras det att föräldrarna är en av 

anledningarna till att ungdomarna får tag i alkohol, men inte i lika stor utsträckning som 

syskon och äldre kompisar. Samma resultat gav CAN:s undersökning 2008, respektive 1998, 

där majoriteten av ungdomarna som besvarade enkäten upplevde att det är enkelt att få tag i 

alkohol och där givna faktorer för detta uppgavs vara kompisar, syskon och föräldrar. Trots 

åldersgränsen för inköp av alkohol styrker ungdomarna lättillgängligheten av alkoholen idag. 

Det tycks vara äldre kompisar som köper alkohol till yngre ungdomar. Föräldrar som 

medvetet ger alkohol till ungdomarna tycks spela en relativt liten roll utifrån det ungdomarna 

själva förmedlat.  

I båda fokusgrupperna var både killarna och tjejerna påkallande överens om att det är lätt att 

införskaffa alkohol. En av deltagarna beskrev det på följande vis: ”Oftast så kan det ju bli 

väldigt så här spontant och man bestämmer samma dag att man ska ut då kanske man inte 

kan välja riktigt men man får alltid tag på nåt.” Undersökningen av Bot m.fl (2005) visar att 

fler tjejer än killar på gymnasiet ansåg att det var relativt lätt att få tag i alkohol. CAN:s 

undersökning från 2008 visade tvärtom att en del pojkar ansåg det enkelt att införskaffa 

alkohol. I motsättning till vad studierna ovan visat svarade ungdomarna att en lättillgänglighet 
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av alkohol är oberoende av vilket kön man har. Resultatet utifrån denna undersökning kan 

tolkas att flickor och pojkar skaffar alkohol på i stort sett samma sätt. Samtidigt kan det ses att 

priset på alkoholen har en betydande effekt på ungdomarnas alkoholkonsumtion. Ett högre 

pris på alkoholen skulle kunna leda till en lägre alkoholkonsumtion bland ungdomar. 

”Min styvpappa köper ut till mig, bara för att hålla koll på vad jag gör. Det 
är bra på ett sätt …” 
De flesta av ungdomarna i grupperna påpekade att de tyckte det kändes konstigt att deras 

föräldrar skulle bjuda på alkohol eller att de skulle köpa ut åt dem. ”Det är en fin idé bakom, 

men det är egentligen olagligt och onödigt eftersom… Dom uppmanar ändå barnen till att 

dricka. Jag vet jättemånga som inte skulle fått tag på alkohol om inte deras föräldrar köpt ut 

till dom.” Komro m.fl. (2007) fann i sin undersökning att föräldrarna har en stark påverkan på 

barnens drickande, oavsett om det handlar om att förbjuda alkohol eller att servera det i 

hemmet. Undersökningen visade också att om ungdomar får alkohol av sina föräldrar så leder 

det till att de kommer att dricka mer alkohol än andra ungdomar.   

Ungdomarna fortsatte sedan diskussionen kopplat till föräldrarollen och hur de trodde att de 

skulle tänka om att ge sina barn alkohol. Många av ungdomarna tyckte det var bättre att som 

förälder informera barnen om riskerna med alkohol och sedan försöka ha lite koll på barnen. 

Ungdomarna uttryckte det så här: ”Det är bättre att uppmuntra till att de ska ta det lugnt, än 

att uppmuntra att dricka, vilket man gör om man köper ut.” Av ovanstående citat kan det ses 

att ungdomarna strävar efter ett föräldraskap där alkoholen inte ska accepteras men där det 

ska finnas en tillit och en öppenhet inför användandet av alkoholen. Föräldrarnas förmåga till 

att skapa nära relationer med sina barn tycks ha en stor inverkan på barnet och även deras 

alkoholkonsumtion. Det blir även tydligt hur föräldrarnas inställning till alkoholen också 

kommer att påverka barnens kommande föräldraskap.  

”Jag tycker hembränt är lite ute” 
I alla fokusgrupper framträdde en diskussion om uppfattningen att få tag i hembränt och 

langningssprit. Forskning visar (se bl. a. Linden-Boström & Andersson, 2000; CAN, 2008) att 

hembränt är vanligt förekommande inom ungdomsgrupper. Ovanstående forskning fann även 

att det skilde sig mellan könen när det gällde införskaffandet av hembränt och langningssprit. 

Pojkar hade i större utsträckning än flickor blivit bjudna på hembränt, köpt langningssprit 

eller köpt alkoholhaltiga drycker. Ungdomarna uppgav också att langningssprit var en av de 

alkoholhaltiga dryckerna som var svårast att få tag på. Många av ungdomarna i den här 

undersökningen var överens om att införskaffandet av langningssprit och hembränt var 
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beroende på vilka kompisar de umgicks med och att det var vanligare i små orter. En av 

ungdomarna uttryckte tillgängligheten på följande vis: ”Det är beroende på vilken 

kompiskrets man har. Det är inte lika vanligt som Systemet, men det finns absolut smuggelöl 

och langningssprit, men hembränt är rätt vanligt faktiskt i små orter.”   

En skillnad kunde dock ses i grupperna avseende intaget av hembränt. Majoriteten av 

ungdomarna svarade att hembränt inte alls var lika vanligt idag som det varit tidigare. 

Undantag fanns hos ett fåtal av ungdomarna som vuxit upp på landet där hembränt kan vara 

vanligare i tidigare åldrar. En av deltagarna som vuxit upp på landet menade att det fanns en 

viss skillnad att växa upp i stan mot att växa upp på landet. Det beskrevs att man på landet 

började dricka mycket tidigare och där upplevelsen var att det var en kultur som fanns där. 

”När jag kom i sjuan och alla andra skolor slogs ihop, då hade alla från landet druckit 

hembränt.” 

 

Av undersökningen kan ingen skillnad ses mellan könen avseende införskaffandet av 

langningssprit och hembränt. Övergripande redovisar ungdomarna i denna undersökning en 

relativet liten kunskap om tillgängligheten av langningssprit och hembränt och anser att 

Systembolaget med dess alkoholhaltiga drycker är lättare att få tag i. CAN (2000) visade 

också att ungdomar generellt har en kritisk inställning till användandet av hembränt, vilket 

även ungdomarna i den här undersökningen uttrycker.   

4.4 Ungdomarnas tankar om: Grupptryck 
En av ungdomarna i denna undersökning beskrev sin alkoholdebut på följande vis: ”En 

kompis berättade för mig att han hade testat och att det var häftigt, då ville man ju också 

prova.” Ungdomarna betonar betydelsen av kamratskap vid intag av alkohol, oavsett om det 

handlar om debuten av alkohol eller andra tillfällen där alkoholhaltiga drycker förekommer. 

Betydelsen av umgänget runt omkring ungdomarna för att för första gången testa alkohol 

tycks vara könsneutral, då undersökningen visar att både tjejer och killar förklarar 

alkoholdebuten som en följd av hur kompisarna runt omkring dem agerade. I undersökningen 

som CAN gjorde 1998 fann man liknande resultat. I den undersökningen uppgav ungdomarna 

att de drack med kamrater bredvid sig. Oavsett om de drack utomhus, inomhus eller hemma 

hos någon, så var det kopplat till att kamrater fanns i närheten (Linden- Boström, Andersson 

1998). Enligt undersökningen som Barnombudsmannen (2005) har gjort, konstateras det att 

berusningsdebuten ofta sker i samband med festliga tillfällen, såsom lucia, valborg, 

midsommar, skolavslutning eller terminsstarter. Trycket och förväntningarna på att dricka 
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alkohol är ofta stort för många ungdomar. De ungdomar som deltog i den här studien säger: 

“Ja alltså det låter jätte dumt, men det var väl för att alla andra gjorde det. Det var när vi 

slutat nian och var jätteglada.” Alla ungdomar som uppgav att de någon gång druckit alkohol 

uppger att det var vid högtider, skolavslutning, nyår, valborg eller födelsedag. Åldern för 

debuten varierar lite, men de flesta debuterade i högstadiet (13-15 år).  

”Så det är en sällskapsdrog. Jag skulle aldrig dricka själv bara” 
Ungdomarna som ingår i en kamratgrupp tenderar att ha likartat alkoholanvändande, och 

tidigare har detta tolkats som en effekt av grupptryck (Barnombudsmannen, 2005). ”Man 

dricker ju med gemenskap. Själv dricker man ju inte. Man blir ju inte glad om det inte är nåt 

som gör en glad när man dricker oftast.” I undersökningen som nämns ovan svarar 

ungdomarna att det roliga med alkohol inte bara är alkoholen i sig, utan situationen runt 

omkring själva drickandet. Ungdomarna som deltog i den här undersökningen menade att det 

inte är garanterat att de får kul bara för att de dricker alkohol, de menade att en avgörande 

faktor är sällskapet. Om de inte trivs med sällskapet och har roligt med dem så har de heller 

inte kul bara för att de dricker alkohol.  

Bot m.fl. (2007) skriver att kamratgruppen är viktig när ungdomar skapar sitt dryckesmönster 

inför det vuxna livet, i alla fall när de dricker alkohol tillsammans. Alla ungdomar som deltog 

i den här studien var överens om att de aldrig skulle kunna sitta hemma själva en fredags- 

eller lördagskväll och dricka alkohol. Detta uppfattar de som desperat, förnedrande och 

deprimerande. “Det är väl typ när man blir äldre som man sitter hemma och tar en whiskey. 

Det gör man inte normalt som en medelmänniska.” Den sociala situationen styrs av åldern. 

Ett alkoholintag på en restaurang är inte speciellt vanligt för ungdomar. För de som är under 

18 år är det mer vanligt att dricka alkohol utomhus eller vara hemma hos någon vars föräldrar 

har en accepterande syn på alkohol (Barnombudsmannen, 2005). Ungdomarna förknippar 

alkohol med festliga tillfällen, medan de menar att vuxna kan dricka mer vardagligt utan 

sällskap.  

”Även om man inte tänkt att dricka så spelar oftast en öl inte så stor roll” 

Att trycket på ungdomarna är stort bekräftas av ungdomarna som deltog i fokusgrupperna. 

Det talas indirekt om ett grupptryck och att mycket handlar om status och en känsla av ”vi” 

och ”dom” ifall de inte dricker alkohol. “Tänk om alla kompisar dricker. Då måste man vara 

väldigt stark för att säga nej. Men det är ju många som inte vågar säga nej.” Lalander och 

Johansson (1999) säger samma sak, att Vi-känslan förstärks då en likhet upplevs. Men att tala 
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alltför mycket om termer om grupptryck är detsamma som att bortse från den rationalitet och 

tankeverksamhet som ungdomarna besitter. Ordet grupptryck är ett nedlåtande ord som ofta 

används just för att beskriva ungdomar som utmålas att inte vara självständiga.  

Undersökningen visar att kamratgruppen tycks påverka ungdomarna på olika sätt vid 

berusningen. Men detta är kanske en alltför förenklad bild av det som påverkar ungdomar. 

Enligt ungdomarna själva är det flera faktorer som spelar in. Förmodligen är förmågan att 

kunna avstå från att dricka alkohol om alla andra dricker även situationsbetingad. De flesta 

ungdomar tyckte att det förekom grupptryck, fast på ett väldigt snyggt sätt. Det var inte så att 

någon tvingar dem att dricka genom att sätta en flaska i munnen på dem, men det var mer den 

känslan som de fick om de inte drack, att de inte skulle vara tillräckligt tuffa eller coola som 

om de drack. En kille menade: ”Det är svårt att ställa sig utanför och inte dricka, t ex för när 

alla andra ser ut att ha skitkul, så är det svårt att liksom bara inte dricka nåt. Man behöver 

kanske inte dricka så jättemycket men lite grann vill man ju oftast dricka om de andra dricker, 

om man ska vara kvar där.” Bot m.fl. (2007) anser att det är viktigt att lära ungdomarna hur 

de ska motstå grupptryck för att förhindra att ungdomar påverkas av andra. De anser också att 

det vore lämpligt att lära dem bli uppmärksamma på att påverkan från andra äger rum av sig 

själv.  

“Jag tycker ibland det kan vara svårt att säga nej för det känns som att dom andra ser ner på 

en om de bjuder och man säger nej.” I den undersökning som Barnombudsmannen (2005) har 

gjort uppgav 16 procent av ungdomarna att de skulle dricka eller smaka lite i ett sammanhang 

där många dricker, fast att de egentligen inte vill dricka själva. I den här undersökningen var 

det spridda meningar om detta. En del menade att det var svårt att säga nej och andra menade 

att det var det absolut inte.  

4.5 Ungdomarnas tankar om: Föräldrarnas roll  
Samtliga ungdomar ansåg att föräldrarnas alkoholkonsumtion inte hade påverkat deras 

dryckesmönster eller att de från första början testade alkohol. En av ungdomarna beskrev det 

på följande vis: ”Nej, snarare vad kompisar dricker än vad föräldrarna dricker. Bara för att 

föräldrarna äter en sak och tycker det är gott så äter inte jag det bara för det. Så mycket 

påverkas man inte av sina föräldrar, men man kan ju göra det.” Däremot bekräftade samtliga 

ungdomar att det finns en oro och en obehaglig känsla över att bevittna sina föräldrar 

berusade. Ungdomarna menade att det inte var själva intaget av alkohol som för dem var 

skrämmande utan hur föräldrarna förändrades. ”Min mamma dricker vin och öl men jag har 
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aldrig sett henne full inför mig och det känns skönt.” Hansen (1995) skriver om barns 

upplevelse av att bevittna sina föräldrar berusade. Hon anser att det inte är just 

berusningsmedlet eller mängden av alkohol som skapar problem utan att det som skrämmer 

barnet är den förändring som sker hos föräldern när de är berusade eftersom barnets 

omgivning som tidigare bestod av trygghet och förutsägbarhet förvandlas och blir 

oförutsägbar för barnet. Resultatet som nämnts utifrån den här undersökningen skulle kunna 

indikera att föräldrarnas intag av alkohol och berusningsgraden påverkar barnet indirekt 

genom upplevelsen som är skrämmande och obehaglig.  

De flesta ungdomarna i undersökningen hade uppfattningen av att det inte hade påverkat dem 

att börja dricka alkohol utifrån att de hade sett sin mamma eller pappa berusade. Däremot 

fanns det några ungdomar som trodde att föräldrarnas berusning hade lockat dem till att testa 

alkoholen. En av ungdomarna uttryckte det: ”Man härmar ju ofta sina föräldrar. Det sitter ju 

i också varför man var nyfiken att testa också…” Några av ungdomarna i den ena gruppen 

ansåg också att de ofta upplevt att föräldrarna verkar få det roligare när de använde sig av 

alkohol i jämförelse till när de inte drack alkohol och att detta kunde vara en anledning till att 

de ville prova alkohol. ”Man ser ju att sina föräldrar ha roligare. När mormor kommer som 

är nykterist så blir alla tråkiga.” Hoffman (1993) anser att föräldrarnas normer av bruket av 

alkohol kommer att påverka alkoholdebuten hos ungdomarna, men att senare användning av 

alkohol i större utsträckning påverkas av den ungas kamratskap än vad den gör av 

föräldrarnas användande av alkohol. Familjeförmedlade attityder till alkohol tycks påverka 

ungdomarnas nyfikenhet till att testa alkohol och ungdomarnas förväntningar till de positiva 

effekterna av alkohol tycks växa.  

Diskussionen kom upp hur möjligt det skulle kunna vara att föräldrarnas intag av en öl till 

maten eller ett glas vin skulle kunna ha påverkat ungdomarna. ”Om man har föräldrar som 

dricker öl till maten och tar det väldigt lugnt så lär man nog sig att dricka utan att bli full. 

Jag har sett mina föräldrar ta ett glas vin och en öl till maten och det blir en trygghet och ger 

en bättre bild.” Flickans förhållande till alkoholen blev mer normaliserad när hon fick se att 

hennes föräldrar använde den. Både tidigare forskning och ungdomarna i den här 

undersökningen tenderar att redovisa en bild där föräldrarnas drickande påverkar ungdomarna 

genom att skapa en normalisering av intaget av alkoholhaltiga drycker. Oavsett om det 

handlar om att ta en öl till maten eller ett glas vin tycks detta påverka ungdomarnas inställning 

till alkoholen.       
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”Min pappa tror jag är nykterist, alltså det är lika bra så” 

Föräldrarnas vetskap om ungdomarnas intag av alkohol varierade i de olika grupperna. De 

flesta av ungdomarna tyckte att föräldrarna borde förstå att de dricker eftersom de hade gjort 

samma sak när de var i deras ålder. En av ungdomarna uppgav följande: ”Min pappa vet om 

det att jag dricker så, men mamma vet inte om det.” En av killarna fortsatte diskussionen 

angående föräldrarnas vetskap om alkoholvanorna och ansåg att det var bäst att hans föräldrar 

inte visste om att han drack alkohol eftersom de inte litade på honom och menade att det får 

hålla på så länge som det går. ”Det är lika bra att föräldrarna tror att man inte dricker 

alkohol annars skulle det bli så nojiga och sitta uppe hela nätter och vänta på när man kom 

hem.” I undersökningar som genomfördes av CAN (1998) ställdes frågan om ungdomarna 

trodde att föräldrarna visste om deras användande av alkohol. Resultatet visade att 

ungdomarna i hög grad inte trodde att föräldrarna visste om deras användande av alkohol. 

Trots att alkoholen tycks ha blivit mer normaliserad både hos ungdomarna och hos föräldrar 

så tycks detta inte ha påverkat föräldrarnas kännedom om ungdomarnas alkoholdrickande. Av 

ungdomarnas uttalanden kan det ses att alkoholen fortfarande är tabubelagd och inte ett givet 

ämne som diskuteras i hemmen.    

”Det beror på hur gammal man är och hur mycket de bjuder” 

Både Barnombudsmannens rapport (2005) och undersökningen gjord av Komro m.fl. (2007) 

visar att barn som blir bjudna på alkohol av sina föräldrar kommer att löpa en större risk att 

utveckla ett beroende samt att deras alkoholdebut kommer att ske tidigare än de ungdomar 

som inte kommer i kontakt med alkohol i hemmet. Majoriteten av alla ungdomarna ansåg att 

det skulle kännas fel om deras föräldrar bjöd dem på alkohol men att detta även var beroende 

på vad föräldrarna bjöd på och vid vilka tillfällen. ”Om min morsa skulle bjuda mig nu skulle 

jag inte tycka det var fel. Om jag till exempel firar midsommar tillsammans med släkten och 

får dricka några öl tillsammans med dom, skulle jag inte tycka det var fel. Men om mamma 

skulle köpa en flaska sprit åt mig och säga ’Ha så kul’ så skulle jag tycka det var fel.” I SOU 

(1994:26) berörs familjekulturens betydelse för ungdomarna. Det tas även upp att det troligen 

är i hemmen som barnen först kommer i kontakt med alkoholen, de vuxna blir rollmodeller 

för olika typer av dryckesmönster. Den omfattning av ungdomsdrickande som ungdomarna 

förmedlar är inte förvånande med tanke på att majoriteten av de vuxna förebilderna dricker 

alkoholhaltiga drycker med och bredvid barnen.   
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En av ungdomarna förklarade hur viktig föräldrarnas inställning är till alkoholen. ”Jag tror 

att inställningen till alkoholen beror på hur man har det hemma. Om föräldrarna tycker att 

det är okej att festa ibland och dricka ibland så tror jag att barnen också tycker det sen.” 

Flickan som yttrade citatet uttrycker föräldrarnas ansvar gentemot sina barn. Hon anser att det 

handlar om ett mellanläge där alkoholen varken ska ses för restriktivt eller där alkoholen ska 

normaliseras i för stor utsträckning. Båda dessa synsätt på alkoholen, anser flickan, kan leda 

till att ungdomar blir mer nyfikna på att testa alkohol. Av ovannämnda kan det ses att ett stort 

ansvar ligger i föräldrarnas händer för att forma ungdomarnas tankar om alkoholen. Det är en 

balansgång som inte är så lätt alla gånger men dock så viktig för den ungas identitetssökande 

och fastställande av normer och värderingar.    

Ungdomarna i undersökningen av Barnombudsmannen (2005) betonade betydelsen av att 

föräldrarna själva druckit sig berusade när de var tonåringar och i och med det borde ha en 

förståelse för att de testar alkohol. ”Ja, dom kanske tycker det är fel, men det måste vara 

jättesvårt att liksom vara så negativ till någonting man själv har gjort.” Detta illustrerar att 

föräldrarnas normer kan spela en avgörande roll för användandet av alkohol och för mängden 

av den genom att ungdomarna är medvetna om föräldrarnas beteende och deras uppfattning 

om användandet av alkohol.  

Familjeförmedlande attityder, förväntningar och familjens förmåga till att skapa en varm 

relation och ett bra stöd till sitt barn, tycks kunna påverka ungdomarnas alkoholvanor. 

Ungdomarna menade också att det finns en dubbelmoral i att föräldrarna förbjuder dem att 

dricka alkohol, när de själva både har testat och fortfarande dricker alkohol. Föräldrarollen har 

enligt denna undersökning en stor betydelse för föräldrarnas chans till vetskap om barnets 

alkoholintag, för att få tillit till barnet samt för att ungdomarna skall känna en trygghet i 

vetskapen om att föräldrarna är medvetna om deras berusning. Uppriktigheten inför alkoholen 

tycks inte förekomma i hemmen och kanske är det detta som sätter upp hinder för 

ungdomarna och föräldrarnas kommunikation.  

”Jag tror det är många föräldrar som inte vågar prata om det” 
”Det är viktigt att man kan prata med sina föräldrar så att dom vet. Det är ju lite tabu på ett 

sätt. Dom tänker väl att när dom väl börjar prata om det så är det typ okej, och så finns det 

jätte många som typ låtsas att dom inte vet om det för att vara bra föräldrar.” Båda 

grupperna var inne på att förtroendet till sina föräldrar var viktigt, men även föräldrarnas 

förtroende till dem när det gällde att kunna prata om alkohol. Ungdomarna berörde begreppet 
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tillit och hur viktigt detta var för att de skulle berätta för sina föräldrar om deras alkoholvanor, 

men också för att föräldrarna skulle våga prata med dem om alkohol.  

En av tjejerna i gruppen beskrev hennes situation utifrån att ha byggt upp en tillit till hennes 

mamma, vilket gjorde att hon inte ville bryta detta genom att exempelvis komma hem jättefull 

eller att dricka sig väldigt berusad. ”Har man tillit till sina föräldrar så skulle jag inte vilja 

bryta det och komma hem snor full, så tror jag flera ungdomar tänker”. Diskussionen 

fortsatte och en av killarna i den ena gruppen menade att om man fått ett förtroende av sina 

föräldrar så tänker man också att man ska sköta sig, han beskrev även hur viktigt det var för 

honom att ta detta förtroende på allvar. Detta styrker det som Barnombudsmannen fann i sin 

undersökning 2005. Även där pratade ungdomarna om att det är viktigt att föräldrarna litar på 

dem, men också att de kan vända sig till föräldrarna och prata om alkohol. Att tillåta att 

alkoholen blir till ett diskussionsämne hemma gör också att många förväntningar och 

spänningen med alkoholen försvinner. Det kan bidra till att ungdomarna inser faran med att 

dricka alkohol för tidigt och vågar stå på sig i de situationer där grupptryck kan förekomma. 

Det kan ge ungdomarna en ökad självkänsla gentemot kamraterna. 

4.6 Ungdomarnas tankar om: Dryckesmönster 
I båda fokusgrupperna kom diskussionen upp om vad som hade förändrats idag från hur 

ungdomars alkoholvanor har sett ut tidigare. De flesta ungdomarna menade att det idag var 

större press på dem att bli någonting, att studera efter gymnasiet, att upprätthålla relationer 

med vänner och att detta kunde vara en anledning till deras alkoholvanor. ”Förändringen är 

att man har mer press idag. Skola, idrott med mera. Innan var det kanske andra orsaker, 

kanske inte för 20 år sedan men för 40 år sen.” Diskussionen fortsatte: ”Det är liksom mer 

press idag att bli något. Helst ska man gå på högskola. Plugga hela sitt liv. Inte alls som för 

20-40 år sen.” Ungdomarna i de olika grupperna var överens om att den press som idag faller 

över dem också påverkar deras alkoholkonsumtion. Utifrån det skulle denna undersökning 

kunna visa att den stress och de krav som ungdomarna i undersökningen upplever påverkar 

deras bruk av alkohol, vilket även Hoffman (1998) pratar om. Ett dåligt självförtroende kan 

skapas genom att som person inte leva upp till det som samhället, föräldrarna och vännerna 

kräver. Detta kan också resultera i ett användande av alkohol för att upprätthålla den inre 

balansen.    
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”Vad ska man annars göra en fredagskväll?” 
Alla barn och ungdomar vill inte delta i de aktiviteter som kommunerna erbjuder. Det kan 

vara att aktiviteterna påminner om de som organiseras i skolan eller att de ställer ett högt krav 

på att deltaga. Därmed är det viktigt att kommunerna möter ungdomarnas behov och 

önskemål gällande aktiviteter samt att de ser till att dessa aktiviteter håller en hög kvalitet 

(Barnombudsmannen, 2005). Ungdomarna i den här undersökningen var eniga om att 

fritidsutbudet var väldigt dåligt. De vill ha någonstans att gå eller ha något att göra på sin 

fritid, men då utbudet är väldigt dåligt så väljer de att dricka för att fördriva tiden. ”Man 

dricker för det finns typ inget annat att göra. Det är liksom som ett tidsfördriv på något sätt. 

Ja vad ska man annars göra, det finns ingenting annat att göra en fredagskväll utan då blir 

det att dricka alkohol annars får man tråkigt.” Andersson (2002) har intervjuat ungdomar i 

Göteborg för att göra en studie om ungdomars olika rum. Han konstaterar att det är ganska 

många ungdomar som bara ”hänger i stan”, som han uttrycker det. När han ställer frågan om 

varför de hänger på stan till ungdomarna själva så får han svaret att det finns ingenting annat 

att göra. Majoriteten av ungdomarna i denna undersökningen höll med om att om det bara 

fanns någonting för dem att hitta på om kvällarna så skulle deras alkoholkonsumtion minska 

drastiskt. Att hålla på med en sport för nöjes skull var de eniga om inte gick eftersom de 

skulle vara tvungna att satsa på elitnivå. I och med att ungdomarna blir äldre så ökar även 

kraven på dem, inte minst i skolan utan också på fritiden. Att då ha något att göra på fritiden 

som inte innebär lika mycket krav kan tänkas vara önskvärt för ungdomarna och som ett 

bidrag mot att minska deras alkoholkonsumtion. 

”Det kanske har blivit så att när man väl dricker så dricker man mycket” 
Alkoholkommittén (2002) redovisar skillnaden mellan hur ungdomars alkoholvanor ser ut 

idag jämfört med hur det tidigare såg ut. Undersökningen visar att ungdomars alkoholvanor 

idag ser relativt lika ut som det gjorde på 1970-talet, det vill säga då alkoholkonsumtionen i 

Sverige var hög bland ungdomarna. Trots detta sägs det att det idag är fler ungdomar som 

väljer att inte dricka alkohol jämfört med tidigare, men samtidigt visar resultatet att de 

ungdomar som idag dricker alkohol blir berusade i större utsträckning än tidigare. 

Ungdomarna berörde denna diskussion och menade övergripande att de inte trodde att 

ungdomar drack mer alkohol idag än vad man gjorde för 40 år sedan. ”Jag tror inte att 

ungdomar dricker mer idag, det tror jag inte stämmer. Det kanske har blivit så att när man 

väl dricker så dricker man mycket. Så kanske det inte var förr, eller jag vet inte.” 



 

 29 
 
                                                                                                                                                                                   
 
 

Ungdomarnas diskuterade att det inte dricks mer alkohol idag än vad man gjorde förr, men 

betonade att alkoholintaget vid själva tillfället är mer. Slutsatserna kan dras att ungdomar idag 

uppfattar att de dricker mer vid själva berusningstillfället. Vad som orsakar att ungdomar idag 

skulle dricka sig mer berusade vid själva intaget av alkohol än tidigare skulle kunna förklaras 

som en bieffekt av den så kallade ”alkoholtrenden” som finns idag, där det anses vara häftigt 

att dricka mycket och ofta (Alkoholkommittén, 2002). Den är en effekt av den ökade införseln 

av alkohol i Sverige som gör alkoholen mer lättillgänglig för ungdomarna.    

Ungdomarna var överens om att ifall åldersgränsen för att köpa alkohol skulle sänkas så 

skulle detta leda till att alkoholdebuten skulle sjunka i åldrarna och att det skulle öka 

spänningen med att testa alkohol i tidiga åldrar. Ungdomarna menade vidare att en sänkning 

av åldern för att få köpa alkohol även skulle leda till att ungdomarna skulle dricka större 

mängder med alkohol vid deras berusningstillfällen. ”Jag tror att det hade blivit mer och mer, 

om man hade fått dricka innan arton år. Istället för att det är spännande att testa när man är 

16 år så skulle det bli spännande att testa när man är 13 år.” Resultatet styrker betydelsen av 

restriktiva regler gällande åldergränsen för inköp av alkohol. I SOU (1994:24) redogörs för 

betydelsen av den svenska alkoholpolitiken som ett skyddsnät för ungdomarna där 

lagstiftningar och olika stödinsatser finns till för att skydda främst ungdomarna. Det 

konstateras att om konsumtionen av alkohol ökar på grund av tillgängligheten så leder detta 

till att debutåldern för ungdomars drickande radikalt kommer att sjunka och att uppkomsten 

av flera berusningstillfällen kommer att öka. Studien visar att ungdomarna uppfattar att 

Sveriges restriktiva hållningar beträffande införskaffande av alkohol på Systembolaget och på 

restauranger bidrar till deras konsumtion, samt att deras berusningstillfällen minskar med en 

restriktiv politik.     

4.7 Resultat av fokusgrupperna 
Av undersökningen kom det fram att ungdomars tankar om alkohol först och främst var 

kopplade till begrepp som: fest, öl och vin, att man blir glad och att spärrarna släpper. 

Ungdomarna ansåg att de kunde kontrollera sin alkoholkonsumtion och sitt agerande vid 

själva berusningen. De uppgav också att det var lätt att få tag i alkoholhaltiga drycker. De 

beskrev att de antingen fick tag i alkohol från äldre kamrater, syskon eller att föräldrarna 

köpte ut åt dem. Hembränt och langningssprit var däremot inte lika vanligt som alkohol från 

Systembolaget.  
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För att få dem att dricka mindre alkohol, menade ungdomarna, att det skulle behövas ett 

bredare fritidsutbud. I dagsläget är det ett väldigt dåligt utbud för ungdomarna att göra något 

efter skoltid. För att syssla med någon sport så krävs det i deras ålder att de satsar på elitnivå, 

men många av ungdomarna ville endast syssla med det för nöjes skull.  

Ungdomarnas intag av alkohol beskrevs ha påverkats främst av umgängeskretsen, men också 

att föräldrarna hade haft stor påverkan i hur ungdomarna såg på alkohol och hur deras 

nyfikenhet inför alkoholen vuxit fram. I teorin ansåg ungdomarna att det inte var okej att 

föräldrar köpte ut alkohol åt dem eller bjöd dem hemma, men i praktiken sågs detta som 

överkomligt beroende på vad föräldrarna bjöd på samt vid vilka tillfällen. Ungdomarna var 

fast beslutna om att de som blivande föräldrar aldrig skulle kunna bjuda eller köpa ut alkohol 

åt sina barn eftersom det ansågs öka barnens nyfikenhet inför alkoholen ytterligare.  

Av undersökningen framkom också betydelsen av grupptrycket och ungdomarna var överens 

om att detta var något som påverkat dem både när de testade alkohol för första gången men 

också när de har fortsatt att dricka alkohol. Ungdomarna beskrev både svårigheter med att 

våga säga nej till alkohol men också en oärlighet i att inte våga stå för att man inte vill dricka 

sig berusad. Detta kopplade ungdomarna ihop med personens självförtroende, huruvida man 

vågade säga nej till alkohol eller inte. De alkoholhaltiga dryckerna var enligt ungdomarna 

kopplat till könet, det vill säga uppfattningen var att tjejerna dricker vin och killarna dricker 

öl. Valet av vilken alkoholhaltig dryck som valdes av de olika könen trodde de sig ha fått 

hemifrån. 
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5. Diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att belysa och diskutera hur utvalda gymnasieungdomar 

tänker och funderar kring alkohol, och hur den påverkar deras liv och i vilka situationer som 

den blir betydelsefull. Frågeställningarna som skapats kommer att genomsyra och besvaras i 

diskussionen. Dessa frågeställningar är, hur ser ungdomarnas attityder till alkohol ut? Vad, 

anser ungdomarna, att det är som påverkar dem gällande alkohol? Hur ser tillgängligheten för 

alkohol ut för ungdomarna och hur påverkar den deras alkoholvanor? 

Ungdomarna har levererat sin bild av alkoholen med öppenhet, engagemang och med en vilja 

att berätta om hur de ser på alkohol. Detta kan bero på syftet med denna undersökning som 

var att beskriva ungdomarnas egna tankar om alkoholen och som också poängterades vid 

första mötet med ungdomar. Kanske är det ingen vanlig företeelse att ungdomar får vara 

delaktiga i sådana resonemang. Utifrån vad denna undersökning visar så går det att skapa en 

meningsfull dialog med ungdomar avseende deras syn på alkoholen. Ungdomarnas 

resonemang om alkohol skulle också kunna ses utifrån de regionala och lokala skillnader som 

forskningen visar finns i deras alkohol- och drogvanor. Eftersom den tidigare forskningen har 

visat att förekomsten av alkohol och graden av alkoholintag varierar beroende på var den 

unga befinner sig i Sverige, så kan det även antas att det finns stora skillnader i hur 

ungdomarna resonerar och tänker. Kanske skulle detta kunna vara en svaghet i denna uppsats 

då endast ungdomar i en skola i Falun undersökts. Tanken var att forskningen skulle prövas 

gentemot vad ungdomarna själva berättade om alkohol.  

I inledningen nämndes att det sociala arbetet idag kommer att få arbeta mer med ungdomar 

som använder sig av alkoholhaltiga drycker i låg ålder. Hos ungdomarna fanns en öppenhet 

inför diskussionen om alkohol och en upplevd glädje över att med egna ord få beskriva hur 

alkoholen påverkar dem. Kanske är det så att det beror på vilka ungdomar man möter, den 

förändrade familjestrukturen eller att samhället och dess innehav av alkohol blivit mer 

normaliserat inom alla åldersgrupper.  

I samband med genomförandet av fokusgrupperna fördes en diskussion ungdomarna emellan 

angående vad som påverkat dem att testa alkohol från första början. Diskussionen visade att 

alla ungdomar, oavsett kön, beskrev samma faktorer som påverkat dem; kompisar och 

föräldrar. Hur föräldrarna hade påverkat dem varierade. Värt att nämnas var att föräldrarnas 

intag av alkohol i hemmen påverkat dem samt det faktum att en del föräldrar köpt alkohol åt 
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ungdomarna och i och med det har alkoholen blivit normaliserad hos ungdomarna. Komros 

studie från 2007 visar också den på att föräldrar kan påverka sina barns alkoholvanor, oavsett 

om det är genom att ge sina barn alkohol eller genom att bara ha det tillgängligt i hemmet. 

Deras resultat visar också på att ungdomar tar efter föräldrarnas beteende och alkoholvanor. 

Kan det vara så att föräldraskapets inflytande fortfarande är outrett och att det hos dagens 

föräldrar finns en okunskap och till och med en rädsla inför hur mycket deras mönster, normer 

och värderingar överförs på barnen? Trots att det finns forskning på området som konstaterar 

detta. 

För att som förälder få möjligheten att få insyn i sina barns alkoholvanor och deras inställning 

till alkohol är kravet att en öppen dialog finns. Ett flertal av ungdomarna i denna 

undersökning poängterade hur vikigt det var att alkoholen tas upp som diskussionsämne i 

hemmen. För många ungdomar var en öppen dialog om alkoholen i hemmet något 

främmande, men önskvärt. Många berättade att de inte pratar om alkohol hemma. Vad kan det 

bero på? Cohen poängterar i sin studie från 1997 att om de vuxna kunde förhålla sig mer 

okomplicerat till alkoholen så skulle de kunna överföra en mindre konfliktfylld attityd 

gentemot alkohol till sina barn. Ungdomarna själva uttrycker en vilja till att kunna prata med 

sina föräldrar om deras syn på alkoholen samt deras användande av den. Att förbjuda 

alkoholen var enligt ungdomarna det värsta en förälder kunde göra och de menade att i stället 

skulle föräldrarna visa ungdomarna förtroende och omtanke.  

Flera forskare har betonat vikten av att stärka ungdomars självkänsla för att de ska slippa 

hamna i situationer där grupptryck råder och där de inte vågar säga ifrån. Några ungdomar 

diskuterade detta och ansåg att det ibland var svårt att säga nej till alkohol och att deras 

kompisar hade påverkat dem från första gången de började dricka. Att grupptrycket kan ses 

som en del av förklaringen till ungdomarnas tidiga alkoholdebut och deras mängd av 

alkoholintag styrks av undersökningen som Liljan och Larsson genomförde 2003. De 

beskriver att huruvida grupptrycket kommer att påverka individen och dess intag av alkohol är 

beroende på situationen och vilket sammanhang den unga befinner sig i. Däremot kan det 

konstateras att grupptrycket och de normer som formas mellan individerna i umgängeskretsen 

kommer att påverka den unges tidiga och framtida alkoholkonsumtion. Men det finns också 

forskning som säger emot. Rågsjös undersökning från 1989 visade att ungdomars 

dryckesvanor och dryckesmönster ofta kan kopplas ihop med deras identitetsutveckling och 

inte huruvida kompisarna dricker eller inte. Eftersom ungdomarnas identitetsutveckling är 

central under tonårstiden kan dryckesmönstren föras samman med sökandet efter deras riktiga 
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jag. Vem som har rätt i denna debatt går inte att avgöra då forskarna har rätt i sak. Däremot 

kan det konstateras att tidig alkoholdebut har olika orsaker, oavsett om det handlar om 

identitetsutveckling eller trycket från kamratgruppen. Men oavsett vilket så måste det ske en 

förbättring gällande att stärka ungdomarnas självkänsla för att de ska slippa hamna i 

situationer där de blir påverkade av kamraterna. 

I fokusgrupperna uttrycktes en vädjan till att det ska finnas mer för ungdomarna att göra under 

deras fritid. Som det är idag beskriver ungdomarna att de inte har någonting att göra på 

kvällar och helger och då blir alternativet att bruka alkohol. Utifrån undersökningen som 

Barnombudsmannen (2005) har gjort och vad ungdomarna i den här undersökningen berättade 

så kan det konstateras att avsaknaden fritidsaktiviteter är som upplagt för att bidra till en tidig 

alkoholdebut och en hög konsumtion av alkohol för ungdomarna. Ungdomarna i denna 

undersökning tyckte att det var tämligen viktigt och avgörande att det fanns någon slags 

sysselsättning för dem för att de inte skulle använda sig av alkohol under helgerna. Liljan och 

Larsson (2003) fann att ungdomar som inte testat alkohol ofta tyder på att de har en större 

mängd fritidsintresse som gör att de avstår från alkoholdrickande på helgerna. Detta skulle 

kunna förklara varför en stor del av de ungdomar som deltog inte har testat alkohol. De har 

kanske, i större utsträckning än de ungdomar som testat alkohol, funnit andra betydelsefulla 

aktiviteter för dem att utföra som gör att alkoholen väljs bort på helgerna. Trots att flera olika 

forskningsresultat kommit fram till att fritidsaktiviteter är bra i förebyggande syfte mot att 

ungdomar använder alkohol i tidig ålder så händer ingenting från samhällets sida. 

Ungdomarna själva vädjar efter att det ska finnas sporter som går att delta i enbart för nöjes 

skull. Barnombudsmannens undersökning som genomfördes 2005 lämnades till regeringen i 

hopp om att en förbättring skulle ske, men det har nu gått fyra år och ännu har ingenting skett 

inom detta område. Borde inte detta vara en prioritering med tanke på att debatten om 

ungdomarnas tidiga alkoholdebuter aldrig tar slut? 

En tydlig skillnad kan ses mellan alkoholkonsumtion och samhällsklass. CAN:s undersökning 

från 2008 visar att den totala alkoholkonsumtionen och storkonsumtionen tidigare var 

vanligare i de högre samhällsklasserna, men att de som dricker i större utsträckning idag 

kommer från de lägre samhällsklasserna. Ungdomarna diskuterade detta och menade att detta 

påverkar dem till att dricka alkohol. De menade att ungdomar som känner en trygghet hos 

sina föräldrar inte dricker lika mycket alkohol som de som inte känner samma trygghet. En 

sådan trygghet kan, enligt dem, bestå i att leva i ett bättre bostadsområde eller att bo 

tillsammans med båda föräldrarna. Detta är ingenting som det pratas så mycket om, men 
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självklart kan det ses att detta påverkar ungdomarnas alkoholkonsumtion. Att leva i otryggt 

hem eller bostadsområde påverkar hur de lever. De anpassar sig till omgivningen och tar efter 

den mentalitet som råder. Att leva i ett hem där föräldrarna inte visar något intresse för att 

prata om eller involveras i ungdomarnas alkoholvanor anser ungdomarna i den här 

undersökningen leder till en osäkerhet inför deras möte med alkohol. Ungdomarna vill prata 

med sina föräldrar och de vill även att föräldrarna engagerar sig i deras alkoholvanor. 

Bot m.fl. (2007) fann i sin undersökning att fler flickor än pojkar ansåg att det var lätt att få 

tag på alkohol. CAN (2008) fann att pojkarna, med någon andel högre procent än flickorna, 

ansåg att det var lätt att få tag på alkohol. Ungdomarna i den här undersökningen ansåg att 

tillgängligheten av alkohol och hur de får tag på den inte beror på könet. CAN:s undersökning 

och denna är genomförd i Sverige, medan Bot m.fl. undersökte ungdomar från Nederländerna. 

Kanske har det en central betydelse i fråga om tillängligheten. CAN:s undersökning är 

däremot väldigt mycket mer omfattande än vad denna undersökning är, då de undersöker 

ungdomar i hela landet, och den här undersökningen endast har fokuserat på ett fåtal 

ungdomar i en stad. Men skillnaden finns och frågan är om det har ändrats på ett år eller om 

det beror på vilken stad som är aktuell.  

I forskningen om tillgängligheten av alkoholen tycks det kunna ses en likhet mellan 

tillgängligheten idag och för 40 år sedan. Alkoholkonsumtionen i Sverige idag bland 

niondeklassare är i nivå med hur den var under 1970-talet, då alkoholkonsumtionen bland 

ungdomar var hög. Under 1970-talet var alkoholkonsumtionen hög på grund av att mellanölen 

kunde inhandlas i vanliga affärer. Idag sägs det att langningsspriten har tagit över den 

tillgänglighet som fanns på mellanölen (Alkoholkommittén, 2002). Ungdomarna höll inte 

med om detta utan menade i stället att det dricks mer vid själva berusningstillfället, än att de 

dricker mer alkohol än för 40 år sedan. De höll däremot med om att langningsspriten är 

väldigt vanlig och att det är lätt att få tag på alkohol relativt fort då det alltid finns någon som 

de kan ringa som säljer alkohol. Däremot var samtliga ungdomar överens om att den allra 

vanligaste alkoholen var den som kom direkt från Systembolaget. Det handlar om att äldre 

kompisar eller syskon handlar åt dem. I vissa fall kunde det även komma från föräldrar. Detta 

kan bero på regionala skillnader, och utifrån vad Heldemark (2005) skriver har Malmö idag 

Sveriges största marknad när det gäller den illegala alkoholen. Utifrån detta konstaterar han 

att tonåringarna som bor i Skåne dricker dubbelt så mycket alkohol som tonåringarna som bor 

i Norrland. Slutsatsen utifrån detta blir då att om denna undersökning hade genomförts i en 

stad i södra Sverige så hade resultaten eventuellt kunnat se annorlunda ut. 
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5.1 Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom ungdomars alkoholvanor genom tiderna har sett olika ut och är något som ständigt 

förändras och utvecklas med samhället, bör även forskningen kring alkohol och ungdomar 

utvecklas i samma takt. När det gäller det faktum att ungdomars alkoholdebut sjunker längre 

ner i åldrarna tror vi att det är otroligt viktigt att förstå hur ungdomarna tänker och resonerar 

kring alkoholen. Undersökningen som genomförts tyder på att dagens ungdomar sitter inne 

med fakta och kunskap om farligheten och riskerna med att dricka alkohol för tidigt. 

Ungdomarna vet att det är olagligt att dricka alkohol innan 18 år, och de vet även vad som kan 

hända när de blir berusade samt att de vet riskerna med att gå hem själva och vara berusade. 

Vad som vore intressant att forska vidare på gällande ungdomars alkoholvanor är hur 

ungdomarnas alkoholintag påverkas av olika omgivningsfaktorer. Det vill säga att studera vad 

som ytterligare kan påverka ungdomar alkoholintag som exempelvis, psykiskt mående, 

familjesituationen, skolsituationen eller de givna normerna. Ett annat förslag till fortsatt 

forskning är hur ungdomarnas dryckesmönster och deras val av alkohol kan kopplas samman 

med det givna könet. Finns det någon koppling över vad som är manligt respektive kvinnligt 

vid intag och val av alkohol? 
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Bilaga 1: Brev till ungdomarna  

 

Vill du vara med och spräcka myten 

om ungdomars alkoholvanor? 
 Vi är två tjejer som läser vår sista termin på socionomprogrammet och vi håller nu på att skriva vår c-uppsats. Vi söker dig som går i ettan på gymnasiet och är intresserad av att delta i en gruppdiskussion på temat attityder kring ungdomars alkoholvanor. Vi är intresserade av hur din åldersgrupp tänker och resonerar om alkoholdrickande, hur ni ser på att det påstås saker om hur just ni dricker, reagerar och agerar.   Varje grupp kommer att bestå av fem till åtta personer och diskussionen kommer att spela in på band.  Vi kommer att träffa på er skola, och vi beräknar att hålla på i cirka 1 ½ timme då vi efter diskussionen bjuder på fika samt en present som tack för att Du deltagit.   Vi vill gärna att gruppen enas om ett tystnadslöfte - det som sägs i gruppen stannar där. Du som deltar kommer i vår uppsats att vara anonym och Du har även möjlighet att få läsa igenom utskrifterna från inspelningarna och även den färdiga uppsatsen när vi lämnat in den.   Det är frivilligt att delta och Du har rätt att när som helst avbryta ditt deltagande om Du känner att det inte är något för dig. Vi tycker att det skulle vara en fördel om ni i gruppen känner varandra sedan tidigare, men det är inget krav.  
 Hoppas vi ses!                   Erika Tangstad, Sara Lönnqvist 
 
 
…………………………………………………………………………………………………... Jag är intresserad att delta, tisdag den 21/4, kl.10-11.30 eller kl. 13.00-14.30. Vi möts 09.45 alternativt 12.45 innanför entrén till skolan för att sedan gå till den lokal vi kommer vara i.  Namn:……………………………………………………  Klass……………………………... Tel:……………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                        

Bilaga 2 : Diskussionsstolparna inför fokusgrupperna  
 
 

� Ungdomars attityder till alkohol 
- Vad tänker ni på när ni hör ordet alkohol? 
- Hur ser eran inställning till alkohol ut? 

 
 
 

� Vad påverkar ungdomarna att dricka alkohol 
- Vad tror ni det är som gör att ni dricker alkohol idag?  
- Vad tror ni det var som gjorde att ni testade att dricka alkohol? 
- Vad skulle göra att ni skulle dricka mindre alkohol? 

 
 
 

� Hur tror ungdomarna att kompisarna påverkar dem att dricka alkohol 
- Är det svårt att säga till kompisarna att man inte vill dricka alkohol? 
- Har ni någon gång druckit alkohol fast ni egentligen inte velat? 
- Är det vanligt att dricka alkohol fast att man inte vill? 
 
 
 
� Har föräldrarnas inställning och bruk av alkohol påverkar ungdomarna 
- Hur tror ni att det påverkat er att era föräldrar druckit eller dricker alkohol? 
- Vet era föräldrar om att ni dricker alkohol? 

 
 
 

� Är det lätt för ungdomarna att få tag i alkohol 
- Tycker ni att det är svårt att få tag i alkohol? Om inte; Hur får ni tag i det? 
- Vad brukar ni dricka för sorts alkohol, sprit, vin, öl eller hembränt? 
- Vad tycker ni är vanligast? 
 

 
 

 
 


